Kryteria oceniania w klasie I
Oceny w klasie I służą jako narzędzia wspierania ucznia w pracy, wzmacniania
w nim pozytywnych postaw, a nie tylko do sprawdzania obiektywnych
osiągnięć. Przede wszystkim, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej,
ocenia się wysiłek ucznia, biorąc pod uwagę indywidualne cechy i zdolności
każdego dziecka. Niemniej dąży się, w miarę tych indywidualnych możliwości,
by dziecko w pierwszej klasie zdobyło konkretne wiadomości i umiejętności.
Ocenę możemy wystawiać m.in. za poniżej wymienione osiągnięcia ucznia:
Umiejętności. Uczeń:
- ze zrozumieniem wykonuje Znak Krzyża;
- zna modlitwy: Zdrowaś Maryjo (zalicza do końca października), Wieczny
odpoczynek (zalicza do końca listopada), Ojcze nasz… (zalicza do końca
stycznia), Chwała Ojcu… (zalicza do końca marca), Akt wiary, nadziei, miłości
i żalu (zalicza do końca maja);
- umie pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus..., Szczęść Boże;
- potrafi sformułować prostą modlitwę prośby do Boga i świętych;
- zna postawy i gesty w czasie modlitwy;
- zna z Pisma Świętego scenę Zwiastowania, Bożego Narodzenia, Ofiarowania
Pańskiego, Cudu w Kanie Galilejskiej, wskrzeszenia córki Jaira, uzdrowienia
paralityka, zna przypowieść o siewcy i inne sceny omawiane na lekcjach;
- umie wymienić kilku świętych (Maryję, św. Józefa, św. Franciszka, św.
Stanisława Kostkę, św. Mikołaja i innych);
- uzupełnia podręcznik;
- umie wskazać tabernakulum, lampkę wieczną, ołtarz, ambonę, konfesjonał.
Wiedza. Uczeń:
- wie do czego służy chrzcielnica i tabernakulum;
- wie, że od chrztu został dzieckiem Bożym;
- wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na
krzyżu i zmartwychwstał;
- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o
Bogu Stwórcy;
- wie, że świat jest darem Boga dla człowieka;
- wie, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi, że trzeba Ją czcić i
kochać;
- wie, że Pismo Święte jest listem Boga do człowieka;
- wie, że Jezus zmartwychwstały jest obecny: w czasie wspólnej modlitwy, w
czasie czytania Pisma Świętego, w drugim człowieku, w znakach

sakramentalnych;
- wie, że w niedzielę i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej;
- wie, że Jezus nas kocha i uczy nas kochać ludzi
Kryteria oceniania w klasie II
W zależności od indywidualnych możliwości ucznia ocenia się jego
umiejętności i wiedzę:
Umiejętności. Uczeń:
- potrafi powiedzieć, czym jest Pismo św., sakrament, Eucharystia, uczynki
dobre i złe.
- potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa,
- wymienia imiona Ewangelistów,
- zna treść modlitw drugoklasisty wypisanych w podręczniku ucznia (str. 20-21),
zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku szkolnego,
- zna schemat Liturgii Słowa we Mszy Św.,
- potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma św., np. Abrahamie,
Mojżeszu, Samuelu, Maryi, Św. Józefie, Janie Chrzcicielu,
- zna przypowieść o siewcy i o synu marnotrawnym,
- opowiada historię Adama i Ewy,
- opowiada o Bożym Narodzeniu i tradycjach bożonarodzeniowych,
- opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Wniebowstąpieniu i Zesłaniu
Ducha Świętego,
- wyjaśnia pojęcia: Nazaret, Betlejem, Palestyna,
- potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament oraz osoby duchowne,
- wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne,
- wskazuje elementy świętowania Wielkanocy,
- starannie prowadzi podręcznik i karty pracy,
-odrabia prace domowe i jest aktywny na lekcjach religii.
Wiedza. Uczeń:
- wie, dlaczego należy szanować Pismo św.,
- wie, że rok liturgiczny nawiązuje do wydarzeń z życia Pana Jezusa,
- wie, czym jest Ewangelia,
- wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić,
- wie, kto do nas przemawia w Liturgii Słowa,
- wie, jaki jest sens modlitwy różańcowej,
- wie, jakie są najważniejsze wydarzenia i historie zawarte w Piśmie św.,

- wie, co to jest grzech i jakie są jego skutki,
- wie, czym jest Adwent i Wielki Post,
- wie, że Jezus nauczał i czynił cuda,
- wie, jakie jest znaczenie sakramentu pokuty,
- wie, co oznacza każdy z warunków sakramentu pokuty,
- wie, czym jest przebaczenie, kogo należy o nie prosić i kiedy należy
przebaczać,
- wie do kogo odnosi się Przykazanie miłości,
- wie, czym jest nawrócenie,
- wie, jak należy świętować niedzielę,
- wie, jaki cud dokonuje się podczas Mszy Św. oraz co upamiętnia Msza Św.,
- wie, czemu służą sakramenty św.,
- kojarzy nabożeństwo drogi krzyżowej, różańcowe, majowe i czerwcowe z
czcią do Jezusa i Maryi.

Kryteria oceniania w klasie III
W zależności od indywidualnych możliwości ucznia, ocenia się jego
umiejętności i wiedzę:
Umiejętności. Uczeń:
- potrafi modlić się w grupie modlitwami, wezwaniami i gestami liturgicznymi
Mszy Świętej,
- kojarzy konkretne postawy i zachowania z Dekalogiem, Przykazaniem Miłości
i z Przykazaniami Kościelnymi,
- wymienia części Mszy Św.,
- wymienia najważniejsze uroczystości roku liturgicznego i wyjaśnia ich
znaczenie,
- wyjaśnia pojęcia: post eucharystyczny, Komunia Święta, Najświętszy
Sakrament, łaska Boża, zbawienie, objawienie.
- podaje przykłady cudów Jezusa,
- opowiada treść wybranych przypowieści,
- potrafi w grupie klasowej śpiewać piosenki i pieśni poznane na lekcjach religii,
- zna treść modlitw trzecioklasisty zawarte w podręczniku ucznia (str. 12-13)
zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku szkolnego,
- wymienia rodzaje modlitw,

- wymienia części Różańca św.,
- zna formułę spowiedzi św.,
- wyjaśnia treść Dekalogu, Przykazań Kościelnych i Warunków sakramentu
pokuty,
- zna hymn Chwała na wysokości Bogu,
- zna imię Papieża, Ks. Proboszcza oraz imiona swoich rodziców chrzestnych,
- wymienia Osoby Trójcy Świętej,
- odrabia prace domowe i jest aktywny na lekcjach religii.
Wiedza. Uczeń:
- wie, czym jest modlitwa,
- wie, czym jest Msza Św.,
- wie, co upamiętnia Msza Św.,
- wie, kto przemawia do ludzi poprzez czytania liturgiczne,
- wie, czym jest Pismo św. i jak się dzieli,
- wie, jak należy szukać wybranych fragmentów w Piśmie św.,
- wie, kim jest Jezus Chrystus i po co przyszedł na świat,
- wie, że Chrystus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla
naszego zbawienia’
- wie, kim jest Maryja i dlaczego oddajemy Jej cześć,
- wie, czym jest Litania Loretańska,
- wie, kim był Mojżesz,
- wie, jaki wydarzenia były związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem
Pana Jezusa,
- wie, czym jest rok liturgiczny, Adwent i Wielki Post,
- wie, jaki jest sens i cel przystępowania do sakramentu pokuty,
- wie, czym jest grzech,
- wie, jak rozróżnić grzechy ciężkie od powszednich,
- wie, dlaczego przygotowanie do I Komunii Świętej jest tak bardzo ważne.

